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ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce bylo sestavení konstrukce a kalibrace předpovědního 

modelu pro průtok vody v měrném profilu na řece Dyji v obci Podhradí nad Dyjí. 

V popisu teoretické části jsou popsány různé předpovědní modely, popis předpovědního 

modelu pomocí techniky náhodné chůze a popis neuronových sítí. Praktická část byla 

poté věnována popisu zájmové lokality, vytvoření předpovědního modelu a využití 

neuronových sítí jako post processingu pro zdokonalení výsledků.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Zonální model, průměrný měsíční průtok, měrný profil, náhodná chůze, neuronová síť 

ABSTRACT  

The subject of this diploma thesis was the construction and calibration of a forecast model 

for water flow in the specific profile on the river Dyje in the village Podhradí nad Dyjí. 

The description of the theoretical part describes various prediction models and description 

of the prediction model using the technique of random walking and a description of neural 

networks. The practical part was then devoted to the description of the locality of interest, 

the creation of a prediction model and the use of neural networks as post processing to 

improve the results. 
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Zonal model, average monthly flow, specific profile, random gait, neural network  
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1 ÚVOD 

Hydrologická prognóza neboli předpověď je vědecky opodstatněné stanovení vzniku 

nebo vývoje určitého hydrologického jevu na určitou dobu dopředu. Podle charakteru se 

dělí na upozorňovací, kdy nás varuje před možností výskytu určitého jevu, nebo je 

takzvaně kvantifikovaná. To znamená, že popisuje určitou dynamiku změny 

hydrologické veličiny. V našem případě se jedná o průtok nebo vodní stav.  

Prognóza se vytváří na určitou dobu dopředu, aby se dalo na daný jev včas zareagovat, 

ale při prodlužování a růstu časoprostorového intervalu se snižuje úspěšnost předpovědi. 

Vhodná volba správného předpovědního přístupu (modelu) je více než zásadní. Správnou 

volbou předpovědního modelu se lze v budoucnu vyvarovat podhodnocení příchozí 

situace a tím eliminovat možné škody. V případě špatného vyhodnocení přicházejícího 

rizika může dojít ke kolosálním ztrátám na majetku, v horších případech i ke ztrátám na 

životech. V hydrologii se pro záznam zpravidla využívají 5-, 10- a 15minutové intervaly. 

Z pohledu dlouhodobého sledování se používají záznamy měsíčních průtoků  na měrných 

profilech. Následná předpověď je tedy vyžadována v intervalech hodinových, denních a 

ročních. Pro tuto práci byly využity historické záznamy průměrných měsíčních průtoků. 

Hydrologický rok 2020 patřil ke srážkově nejbohatším za poslední dekádu. Hydrologický 

rok je období od 1. listopadu do 31. října následujícího roku. Ten „loňský“ přitom 

z pohledu hydrologů nezačal nijak optimisticky. Stejně jako už od roku 2015 

zaznamenávali odborníci nejdřív nedostatek srážek. To se náhle razantně změnilo od 

června, kdy se vydatnější srážky doprovázené menším i větším rozvodněním toků 

opakovalo prakticky každý měsíc až do října. Zajímavé však je, že právě říjen byl měsíc, 

kdy hladiny řek vystoupaly na povodňové stupně na většině měřicích stanic. Vzhledem 

k tomu, ale i proto, že vše nasvědčovalo tomu, že bude pokračovat suchá pětiletka, je 

uplynulý hydrologický rok prakticky za posledních 20 let mimořádný. 

Kvůli předchozím nasycením povodí to však byl jen krůček k povodním, jež byly 

v některých případech devastující. Říjen je však podle odborníku vzácné období pro 

výskyt povodní. Většinou přišly v létě, nebo na jaře, ale nikdy ne na podzim. I rozložení 

srážek je momentálně výjimečné. Věřím, že daný problém vzniká vlivem kolísání 

klimatu, kterého si všimne už kdejaký laik, nemusí to být přímo odborník na tuto 

problematiku.  
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Jak bylo uvedeno, sucho a povodně jsou strany téže mince a jeden úspěch neznamená 

celkové vítězství. Rozhodně nelze tvrdit, že z pohledu loňského úspěchu z hlediska 

množství vláhy máme vyřešených dalších 5 let. Nelze naopak polemizovat o nějakých 

akutních problémech se suchem. Máme povodí s větším množstvím vláhy, někde naopak 

s menším, ale vše záleží na kombinaci klimatických faktorů a meteorologických příčin 

spolu s dlouhodobým a aktuálním stavem krajiny. Pokud budu považovat loňský rok za 

krátkodobý výkyv, období sucha může i do budoucna ohrozit a pustošit naši krajinu, lesy 

a zemědělství.  

Sucho musíme vnímat jako přírodní proces, který je typický pro naše podnebí. Vzhledem 

k tomu, že prokazatelně teploty vzduchu významně zvyšují intenzitu výparů a naopak, 

trend ročních úhrnů srážek se významně nemění, musíme počítat s rostoucím výskytem 

sucha. S ohledem na možnou změnu klimatu bychom proto měli provádět takové zásahy 

v krajině, aby se tento trend alespoň zmírnil. 

K predikci průtoků v dané práci bylo vybráno povodí Dyje, jelikož nepatří k povodím 

s abnormálním výkyvem a přebytkem vláhy. V souvislosti s tím se proto můžeme zde 

opět zabývat problémy se suchem. Dyje představuje důležitý základ pro zásobování 

vodou jak jižní Moravy, tak příhraniční oblasti Dolních Rakous. Otázkou, zda Dyje 

zvládne tuto svoji důležitou úlohu i v následujících letech, se zabývá i sedm 

profesionálních českých i rakouských institucí. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je vytvoření předpovědního modelu, tentokrát pomocí technického postupu 

zvaného „Random walking“, který automaticky určuje a jako výstup poskytuje 

extrapolovanou hodnotu nejpravděpodobnější polohy cíle v reálném čase.  V překladu se 

jedná o náhodnou chůzi křivek. Dále budou do modelu zakomponovány metody 

neuronových sítí jako post processing pro zdokonalení výsledků. 

Predikovaná průtoková řada se bude následně porovnávat s reálnou průtokovou řadou a 

díky odchylkám mezi skutečností a predikcí poznáme, zda je matematický model 

dostatečně korektní a do jaké míry mu můžeme důvěřovat. Uvedené metody vyžadují 

znalost matice, vstupních i výstupních vztahů, k nimž bude využit software Matlab od 

společnosti MathWorks. Jedná se o interaktivní programové prostředí a skriptovací 

programovací jazyk čtvrté generace. Vybraná lokalita pro predikci se nachází západně od 

Vranova nad Dyjí na česko-dolnorakouské hranici a na pravém břehu řeky Dyje. 
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3 METODY 

Kapitola metody je rozdělena do více částí. První se zabývá obecně předpovědními 

modely, aby byl čtenář seznámen s obecnou problematikou a základními principy. Druhá 

část je zaměřena na umělou inteligenci v predikčních operacích a třetí část se věnuje 

metodě Random walking, česky „náhodná procházka“, která je v práci použita. 

Předpovědní modely: 

3.1 STOCHASTICKÉ MODELY  

Stochastické modely jsou převážně odvozeny z určitých matematických rozložení. Mají 

svoji definici a existuje pro ně přímý postup výpočtu parametrů daného rozložení. 

Jsou především zaměřeny na větší společenstva a obecné zákony, jako jsou například 

nečekané jevy. Je to převážně z důvodu jejich matematických vlastností a schopnost 

testování. Obecně fungují na principu výběru řídicích průtoků na již zmiňované 

pravděpodobnostní rozdělení. V mnoha případech je nevyhnutelná opakovací technika 

daných postupů, u nichž jsou operace omezeny dosud méně vyvinutou výpočetní 

technikou. 

3.2 DETERMINISTICKÉ MODELY  

Deterministické modely jsou dány zákonitostí. Při dodržení určitých pravidel 

a předpokladů vždy platí, že vyhovují každé konkrétní empirické situaci. Pro 

deterministické modely je charakteristické, že dané postavení všech veličin v modelu je 

nesporné a konkrétní hodnoty jsou pevně daná čísla. Tyto vlastnosti má spousta modelů 

fyzikálních dějů, které celkem s dostatečnou přesností popisují realitu. 

3.2.1 Arima  

Při metodě Arima často dochází k vytváření nestacionárních řad, tvořených zejména 

přítomností trendu, odchýlením, sezónností apod. Tyto projevy lze spatřit již při 

pozorování grafu z identifikace řady. Na základě zjištění těchto problémů může být 

řešením vhodná úprava nebo transformace na stacionární časovou řadu. Lze také použít 

úpravy pomocí přelinerazování časové řady nebo stabilizace rozptylu pomocí logaritmu 

transformace.  
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Těmito úpravami je možné získat záporné hodnoty po diferencování, proto je důležité 

provádět transformace před samotným diferencováním časové řady.[14] Následuje 

odhadnutí výpočtů odhadů PCF (parciální autokorelační funkce) a ACF (autokorelační 

funkce) původní časové řady. Zda je potřeba upravit časovou řadu, lze zjistit z těchto 

odhadů.  Dále se určí, jaký proces časovou řadu generuje. Pro určení modelů AR a MA 

(proces klouzavých součtů) se aplikuje výběrové ACF a PACF. Předpokladem pro toto 

určení je podobnost výběrové ACF a PACF s teoretickými ACF a PACF, kterými se 

proces B-J (Box-Jenkins) jednoznačně vyznačuje. Jakmile byla provedena úprava časové 

řady, následuje snaha určit, který proces časovou řadu generuje. Využívají se výběrové 

procesy ACF a PACF pro identifikaci modelů AR (autoregresní proces) a MA (proces 

klouzavých součtů). Identifikace se opírá o princip podobnosti výběrové ACF a PACF s 

teoretickými ACF a PACF, na kterých je proces B-J (Box-Jenkins) založen. [15]  

3.2.2 Lineární autoregresní model  

Jde o model předpovídající budoucí měsíční průtoky podle lineární kombinace hodnot 

předchozích průměrných měsíčních průtoků, autoregresních koeficientů a náhodných 

čísel. Rovnice Yule-Walkerovy lze použít ke stanovení autoregresních koeficientů. 

Koeficienty s transformovanými průtoky na normální rozdělení tvoří dvojice a slouží 

k předpovídání průtoků za pomoci rovnice (3,3). Pro samotný výpočet se zpětně použije 

předepsaný počet měsíců a vyhodnotí se předpověď na požadovaný počet měsíců dopředu 

(1–12). Při zpětné úpravě se hodnoty rozdělí podle odpovídajících měsíců. Když je 

předpověď delší jak 1 měsíc, posune se o jeden krok a výpočet se opakuje. Tímto se 

dostanou do výpočtu jak předpovězené měsíce, tak i data mimo reálnou řadu. Prvotní 

rovnice lineárního autoregresního modelu: Zi,j = a1*Zi, j − 1 + a2*Zi, j − 2 + a3*Zi, j − 

3 + …+ ak*Zi, j − k, (5,1) Zi, j až Zi, j − k značí předchozí hodnoty průměrných měsíčních 

průtoků transformované na hladinu Z. A1, a2, a3, …a k jsou regresní koeficienty [2].  
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3.2.3 Sarima  

Model SARIMA se identifikuje podle přítomnosti sezónní složky, která je v časové řadě. 

Postup je stejný jako u modelu ARIMA. Po určení modelu SARIMA je třeba časovou 

řadu upravit. Pokud je to nutné, řadu linearizujeme pomocí logaritmické transformace. 

S ohledem na sezónní výchylky obsahující diferenci prostou diferencujeme řadu. Úprava 

pomocí sezónní diference signalizuje tvar výběrové ACF a PACF. Funkce jsou 

charakterizovány svými vysokými hodnotami v nesezónních frekvencích. Během dalšího 

kroku se vypočítá ACF a PACF pro časovou řadu, podle které se vyhodnotí typ sezónních 

modelů SAR (sezónní autoregresní proces), SMA (sezónní proces klouzavých průměrů) 

nebo SARMA (smíšené sezónní a nesezónní procesy) (sezónní frekvence jsou od nuly 

statisticky velmi odlišné, avšak nejsou tak vysoké, aby šlo časovou řadu uvažovat za 

nestacionární). Po zařazení typu sezónní složky se vypočte výběrová ACF a PACF pro 

rezidua sezónního modelu. Rozhodne se, jestli je potřeba dodat do modelu i složky AR, 

MA nebo ARMA (autoregresní proces klouzavých součtů). Z důvodu výchylky ACF 

a PACF oproti teoretickým hodnotám je umožněn pouze přibližný odhad typu a řádu 

procesu ve složkách. Obvykle je vyzkoušeno více modelů, ze kterých se vybere podle 

statisticky významných parametrů. [15] 

3.3 ZONÁLNÍ MODEL  

Zonální předpovědní model má výhodu oproti normálnímu předpovědnímu modelu 

zejména v tom, že historická naměřená data jsou rozdělena do zón podle výskytu a také 

podle řešeného měsíce. Průměrné měsíční průtoky z historické řady jsou seřazeny 

v daném měsíci od nejmenšího po největší a rozděleny jsou do zón, podle kterých se 

rozhoduje řízení do dalšího kroku. Reálné průměrné měsíční průtoky ležící v dané zóně, 

které jsou rozděleny časovými úseky, určuje pracovní oblast daných průtoků neboli zón 

v modelu. Další historická data průběhů reálných průtoků nejsou využita pro tvorbu 

předpovědi k danému měsíci. Dále se vytvoří trojúhelníkové rozdělení pomocí 

transformace, a to odstraněním asymetrie dat v daných zónách. Dojde k odhadu dat 

v místech s nízkým počtem realizací v určitých zónách malého výskytu.  

Modus předpovědí volíme jako předpovězený průtok. Jestliže je předpověď zařazena do 

zóny s nízkými průtoky, má to výhodu, že je toto rozmezí spojeno s výskytem historicky 

nízkých průtoků [1]. 



VYUŽITÍ METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PRO PŘEDPOVĚĎ PRŮTOKU V MĚRNÉM PROFILU Bc. Pavel Škarecký 

Diplomová práce   

17 

3.3.1 Modifikovaný zonální model  

Tato metoda vychází z deterministického zonálního modelu, podle kterého je 

prohledávaná oblast průtokových řad také rozdělena na předem určené zóny. Zonální 

model je v této práci rozebrán v další kapitole. Rozdíl modifikovaného zonálního modelu 

představuje použití lineárního autoregresního modelu ve vybraných zónách. Naměřené 

historické průtoky jsou upraveny a převedeny do hladiny Z. Pro pracovní měsíce se 

rozdělí zóny podle posledního naměřeného průtoku v daném měsíci. Korelační matice, 

jež je počítána pouze z historicky naměřených průtoků vyskytujících se v dané zóně, je 

hlavním vstupem do Yule-Walkerových rovnic. Data, která neleží v dané zóně, nejsou při 

tvorbě korelační matice modelu přístupná, a nejsou tedy do této matice zahrnuta. Za 

pomoci Yule-Walkerových rovnic se ze získané korelační matice spočítají regresní 

koeficienty. Dále je postup obdobný s lineárně autoregresním modelem [2]. 
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4 UMĚLÁ INTELIGENCE 

Na úvod bychom si mohli vysvětlit, co vlastně termín z empirické vědy „umělá 

inteligence“ označuje. Víme pouze, že jde o sousloví ze slov „umělá“ a „inteligence“. 

Významově mají tato slova mnoho variant, ale zde jsou chápána následovně. Slovo 

„umělá“ znamená realizovaná strojem jako neživá entita. Se slovem „inteligence“ je to 

podstatně složitější, protože definic inteligence je celá řada. Pro nás bude stačit definice, 

která nejlépe odpovídá tématu práce, a inteligence jako chápání, schopnost učit se ze 

skutečností, přizpůsobit se a mít schopnost správného určení podstatných souvislostí. 

Téměř shodnou definici mají neuronové sítě (dále „NS“), které budou v práci použity 

a jež budou popsány v samostatné kapitole. 

4.1 METODY UMĚLÉ INTELIGENCE  

Metody umělé inteligence se používají k nahrazení různých optimalizačních metod. 

Umělá inteligence je zajímavý obor zabývající se tvorbou algoritmů, které se snaží 

napodobit projevy inteligentního chování. V poslední době řada autorů pod pojmem 

umělá inteligence míní především obor umělých neuronových sítí. Tímto zúžením obsahu 

opomíjí celou řadu přístupů z oblasti strojového učení, tvorby expertních systémů, 

algoritmů inspirovaných přírodními procesy – např. evoluční a genetické techniky nebo 

algoritmy prohledávání stavového prostoru, ale také například operace související 

s predikcemi průtoků.  

V této práci si představíme metody umělé inteligence, konkrétně umělé neuronové sítě, 

které byly v práci použity. Daná technika patří do učících se systémů. 

4.1.1 Neuronová síť 

4.1.1.1 Biologická neuronová síť  

Neurony mezi sebou komunikují prostřednictvím předávání pulsních zpráv, typicky 

generované s frekvencí v řádu kHz. Zprávy se posílají na výstup generujícího neuronu 

a následně přes synapsi na vstup následujícího napojeného neuronu.  

Každý neuron má membránový potenciál, jehož hodnota se mění, a to buď se zvětšuje, 

nebo zmenšuje na základě příchodů signálů, a zároveň jeho hodnota klesá s časem. 

K tomu dochází při takzvaném zapomínání. Jestliže hodnota membránového potenciálu 



VYUŽITÍ METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PRO PŘEDPOVĚĎ PRŮTOKU V MĚRNÉM PROFILU Bc. Pavel Škarecký 

Diplomová práce   

19 

překročí určitou hodnotu, neuron vygeneruje a vyšle svůj signál dalším neuronům 

k vyhodnocení a jeho membránový potenciál se „vynuluje“. Zároveň signál slouží 

k úpravě (adaptaci) úrovně synapsí prostřednictvím režimu učení.  

 

Obr. 1 Biologický neuron 

 

Obr. 2 Neuronový řetězec 
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4.1.1.2 Umělá neuronová síť  

Umělé neuronové sítě (dále jen neuronové sítě – NS) dominují v rozpoznávání okamžité 

závislosti ze vzorů vstupně výstupních vztahů. Tím se liší od expertních systémů, které 

dosahují výborných výsledků v posloupnosti logických operací a fuzzy logických metod, 

které se vyznačují schopností reprezentovat znalosti. První informace o NS bývá 

spojována se jmény McCullocha & Pittse (1943), kteří sestavili první neuronový model. 

V roce 1949 navrhl Donald Hebb ve své knize Organization of Behaviour model založený 

na biologické podobnosti, který je schopný učení. Dominantní postavou 50. let se 

v oblasti NS stal Frank Rosenblatt. Vyvinul třídu neuronů nazývaných „perceptrony“. 

Jeho přístup výrazně posunul vpřed teorii založenou na rozpoznávání vzorů a na 

asociativním učení [3]. 

V roce 1982 publikoval John Hopfield, profesor chemie a biologie v Kalifornii 

v Technologickém institutu, články o NS, které byly natolik významné, že stimulovaly 

řadu vědců a roztočily další kolo rozvoje neuronových sítí. Objevilo se v nich několik 

klíčových momentů jako popis zpětné vazby mezi neurony, nelinearita přenosových 

funkcí, koncept globální energetické funkce, teorie energetických stavů a teorie 

minimalizace energetického toku. V naší odborné veřejnosti je možno zaznamenat první 

články a publikace týkající se obecného popisu NS až po roce 1988. Z autorů je možno 

vzpomenout jména jako např. Hořejš a Kufudaki, Novák, Bíla a Křivan. Co se týká 

publikací našich autorů zaměřených na užití NS ve vodním hospodářství, je možno uvést 

příspěvek Nacházela a Tomana, zaměřený na problematiku NS a jejich užití pro 

optimalizaci výroby elektrické energie v soustavě vodních elektráren [3]. 

Kromě toho lze uvést některé práce doc. Ing. Miloše Starého, publikované samostatně 

nebo se spolupracovníky. Z nich je možno vzpomenout Modelování hydrogramů 

povodňových vln v systému stanic s využitím neuronových sítí. Z prací, které publikoval 

v zahraničí, lze uvést Neural Networks and Predictions in Applied Hydrology, kde byly 

shrnuty některé zkušenosti s užitím NS v aplikované hydrologii [3]. 
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Umělé neuronové sítě jsou inspirovány strukturou lidské nervové soustavy. Základním 

prvkem přirozené i umělé neuronové sítě je neuron neboli perceptron. Neurony jsou 

navzájem propojeny a posílají si signály. Platí, že každý neuron může mít více vstupů, 

ale jen jeden výstup (tento výstup ale může být poslán i více neuronům).  

Vstupem neuronu může být buď výstup z jiného neuronu, nebo informace z vnějšku 

(v našem případě se jedná o průměrné měsíční průtoky). Každý vstup má určitou váhu.  

 

Obr. 3 Umělý neuron 

Poté, co neuron přijme vstupy, hodnoty se vynásobí váhami. Dále tyto součiny sečte, 

a pokud je výsledek větší než stanovený práh, výsledek se transformuje předem 

danou přenosovou funkcí. Následně je zaslán na výstup. 

 

Obr. 4 Přenosová funkce 
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4.1.2 Trénování neuronové sítě 

Pro řešení jednoduchých úloh bychom si mohli vystačit i s jediným neuronem, ale 

většinou jich použijeme více a vzájemně je propojíme. Na obrázku vidíme síť typu 3-4-

2. Máme tři vstupy. Vstupní vrstva jen zopakuje hodnoty vstupů a předá je všem 

neuronům v tzv. skryté vrstvě. Jejich výstupy jsou vstupem pro dva neurony ve výstupní 

vrstvě. Hodnoty výstupů z těchto neuronů pak kódují výstupy celé neuronové sítě.  

 

Obr. 5 Trénování neuronové sítě 

Je dána tréninková matice, ve které jsou do určitých sloupců zapsány hodnoty vstupních 

signálů a do zbývajících hodnoty výstupních signálů. Vždy jeden řádek odpovídá 

jednomu vztahu mezi vstupem a výstupem – tvoří jeden vzor. Schéma takové matice je 

znázorněno v tab. 1.  

Vstupní veličiny X1, X2, X3 a X4 jsou zapsány do vstupních sloupců označených 

symbolem_, výstupní veličiny Y1 a Y2 jsou pak uvedeny ve sloupcích výstupních, 

označených symbolem . Číslo uvedené ve sloupci udává i pořadí příslušného vzoru [3]. 
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Obr. 6 Schéma tréninkové matice  

V průběhu učení (trénování) vstupují postupně po řádcích do NS vstupní signály 

(tréninkové vzory). V závislosti na velikostech vah a prahů pak vystupují z výstupních 

neuronů hodnoty výstupních signálů. Postup se opakuje podle počtu řádků tréninkové 

matice. 

Zadané výstupní signály a NS vypočtené signály vykazují odchylku. Součet čtverců 

těchto odchylek vypočtený pro každý vzor zvlášť je chybou vzoru Ev. Součet chyb 

vypočtených ze všech vzorů je celková chyba E. V procesu trénování se hledají takové 

hodnoty vah, aby pro všechny řádky tréninkové množiny tyto odchylky nepřekročily 

povolenou toleranci [3]. 

Trénování NS současně pro všechny uvažované vzory představuje minimalizační 

problém, při kterém se minimalizuje celková chyba E vypočtená ze všech vzorů. Úloha 

vede k optimalizaci, při níž je vektorem neznámých vektor W, jehož prvky tvoří neznámé 

váhy, resp. i parametry přenosových funkcí a hodnoty prahů.  

Úkolem je nalézt takovou hodnotu vektoru W, při které všechny uvedené odchylky nebo 

předepsané procento odchylek (kritériem může být i součet čtverců odchylek, směrodatná 

odchylka, průměrná odchylka nebo koeficient determinace apod.) nepřekročí zadanou 

toleranci. Protože dokonce i malé NS mají stovky a tisíce spojnic, mluvíme 

o „minimalizaci skalárního pole na vektorovém prostoru se stovkami dimenzí". Pro řešení 

popsaného problému může být použita řada optimalizačních metod [3]. 

Nejužívanější metody vhodné pro nalezení minima kriteriální funkce jsou gradientní 

metody. Metoda gradientního poklesu zahrnuje změnu proměnných s malým krokem 

změn směrem dolů ve směru lokálního gradientu.  
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V oblasti jednosměrných NS se velmi často používá metoda zpětného šíření 

(backpropagation) (Sejnowski, Rosenberg, 1988), kterou je možno přiřadit mezi 

gradientní metody. Podrobný popis metody uvádí např. Lawrencová nebo Šíma a Neruda. 

Při jejím užití se síť postupně učí pomocí korekce vah v závislosti na odchylce mezi 

zadanou a vypočtenou hodnotou výstupních signálů ve výstupních neuronech neuronové 

sítě. Korekce signálů (vah) pak probíhá sítí zpětně od výstupní vrstvy neuronů po vrstvu 

vstupní, podle toho získala název. 

Proces trénování sestává z postupně opakovaných výpočtů výstupů z NS při daných 

vahách pro každý vzor, kdy signály postupují od vstupní do výstupní vrstvy neuronů 

(forwards) a je vypočtena chyba vzoru Ev. Následně pak probíhá zpětným směrem 

(backward) postupný výpočet oprav jednotlivých vah. Je zřejmé, že algoritmus nemůže 

implementovat celkový (opravdový) gradientní pokles chyby E. Jednotlivé váhy jsou 

měněny po každé postupné implementaci příslušného vzoru. Praxe však ukazuje, 

že metoda je funkční v naprosté většině testovaných příkladů [3]. 

4.1.3 Topologie neuronové sítě 

Jedním ze zásadních problémů při konstrukci neuronové sítě je určení její topologie. 

Především je nutno zvážit, k jakému účelu bude neuronová síť sloužit, jaké budeme 

zadávat veličiny vstupní a co bude výstupem. Je třeba dobře promyslet, které veličiny 

mohou mít vliv na výstup neuronové sítě. V této fázi je třeba zapomenout na různé 

procedury, pravidla nebo vzorce. Je třeba uvažovat o veličinách a jejich možných vztazích 

jako takových. Různorodost vstupních dat s vazbou na veličinu výstupní zvyšuje šanci 

nalézt významnou korelaci mezi veličinami.  

Dále je třeba si uvědomit, zda budeme mít k dispozici dostatek vzorů obsahujících 

veličiny vybrané jako vstupy a výstup neuronové sítě. Je zřejmé, že při určení počtu 

neuronů ve vstupní a výstupní vrstvě se po provedení těchto úvah nevyskytnou žádné 

větší problémy. Jejich počet je dán počtem vstupních a výstupních veličin. Dimenze 

vstupní a výstupní vrstvy je tedy dána charakterem řešené úlohy. Problémy však nastávají 

při určení počtu skrytých vrstev neuronů a počtu neuronů v těchto vrstvách. Problém 

volby počtu skrytých vrstev a skrytých neuronů je záležitostí každého řešitele [3]. 
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4.1.4 Standardizace dat 

Standardizací vstupních dat rozumíme transformaci, která tato data převede na 

požadované intervaly. Ty mohou být různé a mohou se odlišovat podle toho, zda se jedná 

o vstupy, nebo výstupy neuronové sítě. Pak mluvíme o standardizaci vstupních nebo 

výstupních dat. Transformaci je nutno provést ještě před započetím trénování neuronové 

sítě a v řadě případů je podmínkou úspěšného trénování. Například při použití sigmoidy 

jako nelineární přenosové funkce, jejíž výstupy leží v intervalu (0,1), je transformace 

výstupních dat nutností a plyne z definice této funkce. Po natrénování neuronové sítě 

a provedeném výpočtu pro nová vstupní data jsou pak výstupy neuronové sítě inverzní 

transformací převedeny na interval skutečných hodnot výstupních dat [3]. 

4.1.5 Simulátory neuronových sítí 

Celá práce se programovala v softwaru MATLAB od společnosti MathWorks. Dalších 

softwarových produktů byla pro tento účel ve světě vyvinuta celá řada s větší či menší 

úspěšností. V současnosti existuje mnoho dalších softwarových simulátorů neuronových 

sítí. Jedním z nich je software ARTINT ver.2.0, který byl vyvinut společnostmi Mentar 

a EGÚ v naší republice. Je možno jej považovat za první komerční software u nás. Jako 

další tu je MATLAB, který má integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, 

obsahující vlastní programovací jazyk, vestavěné algoritmy, různé analýzy a prezentace 

dat, grafy, numerické výpočty a  simulace [3]. 

Toto prostředí doplněné knihovnou Neural Networks Toolbox představuje flexibilní 

prostředí pro simulaci většiny známých neuronových sítí a používá řadu učících metod 

včetně základního algoritmu backpropagation. Z dostupného komerčního softwaru je 

uváděn především program BrainMaker Professional, který byl využit při řešení 

následujících aplikací. Je produktem společnosti California Scientific Software v USA, 

jež má ve světě uznávané vedoucí postavení v oblasti prostředků vyvinutých pro simulaci 

neuronových sítí [3].  

Neuronové sítě, které umožňuje simulovat, jsou převážně jednosměrné vrstevnaté. 

Software umožňuje výběr z řady běžně užívaných přenosových funkcí. Pro trénování se 

užívá metoda backpropagation.  
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Software sestává ze dvou částí. První část – NetMaker – je určena pro sestavení 

neuronové sítě. Data je v ní možno přímo zadávat pomocí speciálního editoru podobného 

známým tabulkovým procesorům. Druhou část softwaru tvoří vlastní softwarový 

emulátor neuronových sítí – BrainMaker. V zásadě umožňuje dotvořit NS (určit počet 

skrytých neuronových vrstev a v nich počet neuronů, podmínky a přesnost trénování 

apod.), natrénovat NS, provést testování její přesnosti a následně spustit pro vstupní 

soubor výpočet. Novinkou od verze 3.1 je možnost aplikace genetických algoritmů 

Genetic Training Option (GTO) pro trénování a mřížkové optimalizační rutiny pro 

automatické dotvoření topologie neuronových sítí [3]. 
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5 RANDOM WALKS (NÁHODNÁ CHŮZE) 

Podle tradičního pojmu náhodnosti a nejistoty jsou přírodní jevy rozděleny na dvě 

vzájemně se vylučující složky, a to náhodné nebo stochastické a deterministické. V rámci 

této dichotomické logiky byla pravděpodobně deterministická část, která představuje 

vztahy, příčiny a následky, tedy fyziku a vědu („dobro“) vzhledem k tomu, že náhodnost 

má malý vztah s vědou a žádný vztah s porozuměním („zlo“). Tvrdíme, že takové názory 

by se měly přehodnotit. Připustit si, že nejistota je vnitřní vlastností přírody, že kauzalita 

znamená závislost přírodních procesů v čase, což naznačuje předvídatelnost, ale dokonce 

nejmenší nejistota (např. v počátečních podmínkách) může mít za následek 

nepředvídatelnost po určitý časový horizont. 

V těchto prostorách je možné tvarovat stochastické reprezentace přírodních procesů, ve 

kterých jsou předvídatelnost (navrhována deterministikou a zákony) a nepředvídatelnost 

(náhodnost) ve vzájemné symbióze, nejsou oddělitelné, a to ani aditivní součásti. 

Rozhodnutí, která z těchto dvou dominuje, je pouze otázkou upřesnění časových 

horizontů predikce. Dlouhé horizonty predikce jsou nevyhnutelně spojeny s vysokou 

nejistotou, jejíž kvantifikace závisí na dlouhodobém porozumění stochastické vlastnosti 

procesů [4]. 

Náhodná procházka (random walks) je v matematice a fyzice užívaná formalizace 

intuitivní myšlenky provádění náhodných kroků. Každý další krok, obvykle stejné délky, 

je učiněn náhodným směrem. Někdy se používá také pojmenování „opilcova chůze“. 

Zobrazení osmi náhodných procházek v jedné dimenzi začínajících v 0. Graf na obrázku 

č. 7 ukazuje pozici (svislá osa) v časových krocích (vodorovná osa). 
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Obr. 7 Náhodná procházka (random walks) 

 (1) 

kde εt ∼ WN(0, σ2 ) lze psát ve tvaru 

 (2) 

Y0 značí počáteční hodnotu. Dvě z možných realizací procesu (simulací) pro n = 100,  

Y0 = 0, εt ∼ WN(0, 1) jsou zobrazeny v grafech. 

5.1 RANDOM WALKING WITH DRIFT (NÁHODNÁ CHŮZE 

S DRIFTEM) 

Prognostický model navržený grafy v minulé kapitole je takový, který pouze 

nepředpovídá žádnou změnu z jednoho období do druhého, protože minulá data 

neposkytují žádné informace o směru budoucích pohybů.  

Ŷt = Yt-1 (3) 
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Předpokládá, že v každém časovém okamžiku se řada pouze náhodně vzdálí od své 

poslední zaznamenané polohy s kroky, jejichž střední hodnota je nula. 

Zato náhodná chůze s driftem počítá s nenulovou velikostí střední hodnoty kroku α, jehož 

předpovědní rovnice je  

Ŷt = Yt-1 + α (4) 

Nemůžeme s přesvědčením potvrdit, že střední velikost kroku v náhodné chůzi je 

skutečně nulová, natož zjistit jeho přesnou hodnotu pouhým pohledem na historický 

vzorek dat. Při stimulaci této situace, tedy situace náhodné chůze (například vytvořením 

tabulkového modelu, který používá funkci RAND() ve vzorci pro generování hodnot 

kroku), je standardním zjištěním, že různé obměny stejného modelu poskytnou výrazně 

odlišné obrázky, z nichž většina bude mít význačné trendy. 

 

Obr. 8 Náhodná procházka s driftem 

 (5) 

kde εt ∼ WN(0, σ2 ) lze psát ve tvaru: 
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 (6) 

Y0 označuje počáteční hodnotu. Jedna z možných realizací procesu (simulace)  

pro n = 100, Y0 = 0, εt ∼ WN(0, 1) je zobrazena na obrázku grafu č. 8. [16] 
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6 POUŽITÝ SOFTWARE 

6.1 MATLAB 

MATLAB kombinuje desktopové prostředí vyladěné pro iterační analýzu a návrhové 

procesy s programovacím jazykem, který přímo vyjadřuje matematiku matice a pole. 

Obsahuje živý editor pro vytváření skriptů, které kombinují kód, výstup a formátovaný 

text v poznámkovém bloku, který je součástí víceméně každé výpočetní techniky. Sady 

nástrojů MATLAB jsou profesionálně vyvinuty, přísně testovány a plně 

zdokumentovány. Aplikace umožňuje zjistit, jak různé algoritmy fungují s našimi daty. 

Výhodou prostředí Matlab je komunikace s programy, vytvořenými jinými programovacími 

jazyky. Tato schopnost je v moderní době velice využívána [5]. 

 

Obr. 9 Pohled na prostředí při výpočtu neuronových sítí 
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7 APLIKACE 

7.1 ZÁJMOVÁ OBLAST 

Pro práci byly vybrány průtoky na řece Dyji, které byly naměřeny Českým 

hydrometeorologickým ústavem (dále ČHMÚ) v roce 2020. ČHMÚ se úspěšně zabývá 

měřením a vyhodnocováním průtoků v dané lokalitě již spousty let. Především pak 

zaznamenává stupně povodňové aktivity a vodní stavy. Data byla naměřena konkrétně na 

měrné stanici Podhradí nad Dyjí, které spadá do Jihomoravského kraje, správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Znojmo na staničení řeky 190.09 (km). Levou stranu říčního 

toku obepínají Podhradské skály a centrem obce protéká neméně známý Křeslický potok. 

Obec obydluje 55 obyvatel (2019) na rozloze 6.17 km². Jako zajímavost o obci bych 

zmínil zříceninu hradu Frejštejn, ležící na pravé straně řeky Dyje při jejím soutoku 

s Křeslickým potokem. 

 

Obr. 10 Umístění v rámci České republiky (červený bod značí umístění měrného profilu) 
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Obr. 11 Umístění profilu v rámci povodí Dyje (červený bod značí umístění profilu) 

7.1.1 Řeka Dyje 

Hydrologické pořadí:  4-14-02-001 

Délka toku:  235,4 km – česká část toku, 311 km – rakouská část toku 

Průměrný průtok:  44 m³/s 

Řeka Dyje je díky své délce srovnatelná s řekou Moravou. V pramenné oblasti má Dyje 

dvě větve, rakouskou a moravskou. Rakouská Dyje (Deutsche Thaya) pramení u obce 

Schweiggers v Dolním Rakousku. Ačkoli má delší tok, větší povodí i vodnost, u nás je 

uznávána za hlavní větev Moravská Dyje. Ta vyvěrá u obce Panenská Rozsíčka (okres 

Jihlava) ve výšce 657 m n. m. S Rakouskou Dyjí se slévá na rakouském území u obce 

Raabs a do České republiky se vrací na říčním km 196,22 pod obcí Podhradí. V horní 

části toku Dyje byla vybudována přehradní nádrž Vranov, jedna z největších údolních 

nádrží v celém povodí Moravy. Dyje pak dále meandruje ve strmém a zalesněném údolí 

na území Národního parku Podyjí. Pod Znojmem se dostává do rovinatého 

Dyjskosvrateckého úvalu. 

V této oblasti se v prostoru střední nádrže vodního díla Nové Mlýny do Dyje vlévají její 

největší přítoky, řeky Svratka (délka 168,49 km) a Jihlava. Dolní tok Dyje protéká 

Břeclaví. Pod Lanžhotem v nadmořské výšce cca 150 m n. m. se Dyje vlévá do Moravy 

na jejím říčním km 836,49. Jedná se o její pravostranný přítok. Celkový absolutní spád 

toku činí 506 m. 
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Hlavní přítoky 

• Jihlava s přítokem z levé strany toku na staničení ř. km 66,0. 

• Svratka s přítokem z levé strany toku na staničení ř. km 66,0. 

• Jevišovka s přítokem z levé strany toku na staničení ř. km 83,1. 

• Želetavka s přítokem z levé strany toku na staničení ř. km 190,7. 

• Kyjovka s přítokem z levé strany toku na staničení ř. km 8,0. [6] 

 

Obr. 12 Státní hranice Dyje [13] 

 

Obr. 13 Krásný záběr řeky v blízkosti Vranovské přehrady [13] 
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Obr. 14 Letecký záběr řeky v Podhradí nad Dyjí [13] 

7.1.1.1 Objekty ovlivňující průtoky v zájmovém území 

 

Obr. 15 Jez na začátku obce při povodních 
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Obr. 16 Jez u měrné stanice 

 

Obr. 17 Jez u měrné stanice nejvíce ovlivňující průtok 
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7.1.1.2 Měrný profil  

Dané údaje byly uvedeny z evidenčních listů povodňové služby Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) z lokality Podhradí nad Dyjí. 

Stanice kategorie:  A 

Číslo hydrologického pořadí:  4-14-02-0070-0-00 

Tok a staničení:  Dyje, km 19,09 

Obec s rozšířenou působností:  Znojmo 

Obec:  Podhradí nad Dyjí 

Provozovatel:  ČHMÚ Brno 

Souřadnice:  15.691373 v. d., 48.903325 s. š. 

SPA pro úsek toku:  Státní hranice – VD Vranov 

Stupně povodňové aktivity  [cm]  [m3/s] 

Ohrožení (III. stupeň):  280  166,0 

Pohotovost (II. stupeň):  230  116,0 

Bdělost (I. stupeň):  180  72,7 

Nejvyšší zaznamenané stavy vodní hladiny 

[cm] V.–XI. [cm] XII.–IV. 

490  12. 5. 1951  490 21. 3. 1947 

476  14. 8. 2002  456 11. 3. 1941 

377  18. 7. 1941  446 7. 4. 1944 

Průměrný roční stav 70 cm 

Průměrný roční průtok 8,81 m3/s 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

[m3/s]  97,8  157  196  320  390 [6] 
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Obr. 18 Měrná stanice Podhradí nad Dyjí 

 

Obr. 19 Měřicí zařízení 
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Obr. 20 Plechová ochrana datového přenosu a měření do 1 metru výšky hladiny 

 

Obr. 21 Ochrana měřícího zařízení 
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7.1.1.3 Historické povodně – extrémní odtokové situace  

Přirozená povodeň 

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází 

k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, 

při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů: 

• Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě 

v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na 

podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků. 

• Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se 

zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na 

středních a větších tocích. 

• Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm 

za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat 

kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně 

rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash 

floods). Ale vyskytují se spíše na menších profilech. 

• Naopak zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších 

průtocích se vyskytují v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.  

Na území obce Podhradí nad Dyjí je vznik povodně velmi pravděpodobný, což dokládá 

i jejich pravidelný výskyt v minulosti. Povodňové ohrožení představuje řeka Dyje, která 

již při průtocích Q5 zasahuje do intravilánu obce. Problém představuje i zvýšená hladina 

spodní vody, která zaplavuje níže položené pozemky a sklepy. 
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Tab. 1 Záznamy vodních stavů z ČHMÚ [9] 

 

 

Obr. 22 Historické povodně v obci Podhradí nad Dyjí 
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7.2 VODNÍ DÍLO VRANOV 

Vodní dílo Vranov je vyhlášeno především jako vhodná rekreační oblast. Je jednou 

z nejteplejších přehrad převážně v letních měsících, kdy se teplota vody mnohdy 

přehoupne i přes 25 °C. Koupání je však možné už v červnu, ale i během září. 

Hráz je umístěna přibližně 1,5 km od náměstí Vranova nad Dyjí. Hráz je vysoká 59,9 m 

a nádrž je největší vodní nádrží na toku Dyje. Přehrada byla postavena v letech 1930–

1934 a plocha zaujímala 765 ha s hloubkou 58 m. Stálý nadržovaný objem činí 31,84 mil. 

m3 [7]. 

Tab. 2 Prostory nádrže [9] 
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Obr. 23 Vranovská hráz [13] 

7.2.1 Vodní elektrárna Vranov 

K částečnému zlepšení průtoku na řece Dyji přispívají dvě vodní stavby realizované 

společností E.ON trend, s.r.o. Realizace se týkala opravy náhonu a stavby vodní 

elektrárny u jezu Formóza ve Vranově nad Dyjí a malé vodní elektrárny přímo pod hrází 

vodního díla. Stavby hodně pomohly ke zvýšení minimálního průtoku [8]. 

 

Obr. 24 Vodní elektrárna Vranov nad Dyjí [13] 
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7.3 ZÍSKÁNÍ DAT 

K sestavení a následné validaci byla použita data z Českého hydrometeorologického 

ústavu – ČHMÚ, konkrétně z měrné stanice Podhradí nad Dyjí, km 19. 09, kterou má na 

starost brněnský ústav. 

Danou reálnou průtokovou řadu jsme si vybrali z důvodu její délky a přístupnosti dat. 

Řada se skládá ze záznamů průměrných měsíčních průtoků pořízených v průběhu 83 let 

(od roku 1935 do roku 2020). Prvních 69 let bylo použito pro kalibraci modelu 

a posledních 14 let jsme použili pro validaci. Kalibrace byla ovlivněna vzdutím, ale to je 

opraveno přímo v datech. 
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7.4 KALIBRACE A SESTAVENÍ MODELU 

K sestavení modelu a validaci byla požita opět data z ČHMÚ. Měrnou stanici Podhradí 

nad Dyjí, km 19. 09 má na starosti brněnský ústav po mnoho let. Reálná průtoková řada 

byla vybrána převážně z důvodu přístupnosti dat, ale také kvůli dostatečné délce. 

Je složena z 86 let záznamů, které byly rozděleny na 71 kalibračních a 15 validačních. 

Lehké ovlivnění vzdutím při kalibraci bylo upraveno přímo ve vstupních datech.  

 

Obr. 25 Reálná průtoková řada 

7.5 PŘEDPOVĚDNÍ MODEL 

Model sestává ze dvou částí první z nich je roztřízení dat do zón a výběr zóny a druhou 

částí je aplikace metody random walking s driftem. Určení zóny bylo provedeno přesně 

podle postupu popsaného v kapitole 3.3 Zonální model. Dále si vybraná data převezme 

model Random walking s driftem způsobem popsaným v kapitole 5.1 Random walking 

with drift, který svými výstupy vytvoří danou předpověď. V průběhu kalibrace se hledalo 

vhodné nastavení, které se skládá z pevného počtu prvků a pohyblivých počtů zón. 

                      Obr. 27 Schéma modelu random walking 
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V průběhu kalibrace se hledala ideální velikost zóny. V rámci výpočtu byla tato hodnota 

stanovena na počet 10 prvků v zóně v případě, že počet dat neodpovídal násobku 10. 

Zbylá data padla do poslední zóny (nejvyšší hodnoty). Příkladem je 39 dat, která by pak 

byla rozdělena do tří plnohodnotných a do jedné, která by měla pouze 9 členů. 

 

7.6 VALIDACE 

 

Obr.  27 Graf srovnání reálných a předpovězených průtoků 

Na obrázku 27. můžeme vidět vygenerovaný graf předpovězených průtoků ve srovnání 

s průtoky reálnými. Ze začátku vidíme celkem dobrý náběh, ale v části výskytu většího 

sucha jsou výsledky podstatně horší. Je evidentní, že se výsledky zdají být nedostatečné, 

proto došlo k zavedení metody post processingu pomocí neuronových sítí. 

Pro vyhodnocení byla zvolena kritéria E a RMSE, kde RMSE je odchylka odmocniny – 

střední kvadratická chyba odmocniny. Střední kvadrát je často používaným měřítkem 

rozdílů mezi hodnotami předpovídaným modelem, nebo odhadcem a pozorovanými 

hodnotami. 
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Tabulka 3. Předpověď stanovená zvolenými kritérii 

 

 

 

 

Tabulka 4. Průměr hodnot stanovený zvolenými kritérii 

 

 

Pro vyhodnocení byla zvolena kritéria E a RMSE, kde RMSE je odchylka odmocniny – 

střední kvadratická chyba odmocniny. Střední kvadrát je často používaným měřítkem 

rozdílů mezi hodnotami předpovídaným modelem, nebo odhadcem a pozorovanými 

hodnotami. V tabulce 3 a 4 můžeme vidět porovnání mezi výsledky kritérií předpovědi 

a průměru. V prvním sloupečku vidíme předpověď na jeden měsíc dopředu. V každém 

dalším sloupečku je pak průměrná chyba o další měsíc dopředu. Například druhý 

sloupec je průměrná chyba přítoku za 2 měsíce. Zde vychází vyšší hodnoty a dále 

klesají, ale to je očekávaný výsledek, protože předpověď je tvořena na 12 měsíců. 

7.7 POST PROCESSING 

 

 

Obr.  28 Schéma post processingu 
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7.7.1 Kalibrace 

Post processing, neboli v našem případě dodatečná úprava výsledků. Model vychází 

z neuronových sítí. Neuronové sítě a jejich trénování je popsáno ve vlastní kapitole. 

Nejdříve byla neuronová síť naprogramována na vytvoření tří a čtyř vrstev neuronů. 

Dvě až tři vrstvy obsahovaly skryté neurony a poslední byla považována za výstupní. 

Při procesu kalibrace bylo hledáno vhodné nastavení architektury NS, které by podle 

nastavených kritérií dosahovalo nejlepších výsledků. Tréninkové období bylo zvoleno 

od roku 1965 do roku 2005 a poté se postupně rozšiřovalo o již proběhlé roky z pohledu 

předpovědí. V podstatě od předpovědi v historickém období, až po chybu 

v předpovědním modelu. Od roku 2006 do roku 2020 je validační období na kterém byl 

i model kalibrován.  Nastavení NS je provedené tak, že výstupem není chyba, ale vždy 

již opravený průtok. Byly zkoušené různé veličiny jako vstupy do NS například chyba 

z předchozích kroků prvního členu, průměrná hodnota z předchozích x reálných členů, 

rozdíl mezi měřenou hodnotou a předchozí měřenou hodnotou, poslední měřený průtok 

a další x předchozí člen řady. 

Vstupní data byla použita z průměru 6 měsíců a 3 průměrné měsíční průtoky z měsíců 

předešlých. Pro převedení funkce bylo využito logaritmické sinusoidy  

 

 

 

7.7.2 Validace 

V kapitole jsou uvedeny typy architektur pro, které byly dosahovány nejlepší výsledky 

hodnot zvolených kritérií. Jako označení architektur byla vybrána zkratka PHI, která je 

slouží čistě jako označení. Nemá žádný další význam. 

 

PHI0 - 15–8 – 1 

PHI1- 20–13 – 1 - 1  

PHI2- 31–24 – 15 - 1 
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Obr.  29 Architektura neuronové sítě se třemi vrstvami 

 

V první skryté vrstvě na obrázku 29 bylo vloženo 15 umělých neuronů a ve druhé vrstvě 

8 umělých neuronů viz. obrázek 28. Dále byla otestována změna počtu umělých 

neuronů v první i druhé vrstvě. 

 

 

 

 

 

Obr.  30 Architektura neuronové sítě se čtyřmi vrstvami 

 

Na obrázku 29 můžeme vidět nastavení neuronové sítě, kde bylo vloženo 20 umělých 

neuronů v první vrstvě, 13 ve druhé vrstvě a dva neurony byly rozděleny po jednom do 

třetí a čtvrté vrstvy. Dále bylo vyzkoušeno nastavení 25 umělých neuronů v první 

vrstvě, 15 v druhé a opět byly rozděleny dva neurony do třetí a čtvrté vrstvy. Výsledky 

však byly horší než v předchozí variantě.  
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Obr.  31 Architektura neuronové sítě se čtyřmi vrstvami 

Třetí nastavení viz. obrázek 31 byl nastaven pro 31 umělých neuronů v první vrstvě, 24 

ve druhé vrstvě, 15 umělých neuronů ve třetí vrstvě a jeden umělý neuron ve čtvrté 

vrstvě. 

 

 

7.7.3 Výsledky validace 

 

Tabulka 5. Srovnání výsledků post processingu 

 

 

Jak lze vidět na výsledcích uvedených v tab. 5, žádné architektuře se nepodařilo 

překonat výsledky předpovědního modelu, ale ani výsledky průměru. Z výše uvedeného 

důvodu došlo k zavedení myšlenky převzaté z metody K-fold crossvalidation. [17] 

 Kdy tréninková data jsou rozdělena na n (3 části) částí a NS se trénuje vždy na dané 

části. K ostatním nemá přístup. Vznikne tak n výsledků, které lze kombinovat nebo si 

vybrat jeden, který považujeme za nejlepší. Dělení na části probíhalo vždy podle 

stejného formátu. Tréninková data byla rozdělena na nízké, střední a vysoké hodnoty 

podle posledního měřeného průtoku. 
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Předpovídané období je takové období, které se rovná době platnosti, kdy bude přitékat 

průměrná hodnota předpovědi, ať už uplavené, nebo neuplavené. Níže můžeme vidět 

grafy průtoků a předpovědí. 

 

Obr. 32  První měsíc předpovědi 

 

 

 

Obr.  33  Druhý měsíc předpovědi 
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Obr.  34 Třetí měsíc předpovědi 

 

 

 

 

Obr.  35 Čtvrtý předpovědní měsíc 
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Obr.  36 Pátý předpovědní měsíc 

 

 

 

Obr.  37 Šestý předpovědní měsíc 
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Obr.  38 Sedmý předpovědní měsíc 

 

 

 

 

 

Obr.  39 Osmý předpovědní měsíc 
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Obr.  40 Devátý předpovědní měsíc 

 

 

 

 

Obr.  41 Desátý předpovědní měsíc 
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Obr.  42 Jedenáctý předpovědní měsíc 

 

 

 

Obr.  43 Dvanáctý předpovědní měsíc 
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Z grafů lze vidět, že v první části je předpověď lepší než v části druhé. Výsledky na 

sebe lépe sedí.  

 

7.7.3.1 Kombinace 

Výsledky se sice zlepšily, ale pořád nebylo dosaženo daného kroku předpovědi pro 

zvolenou architekturu. Proto bylo přistoupeno ke kombinaci variant. Byla vyzkoušena 

spousta variant kombinace a nejlepších výsledků dosáhla varianta průměrování 

výsledků vzniklých na nízkých a středních hodnotách 

 

Tabulka 6. Srovnání výsledků kombinace  

 

 

 

V námi zvolené kombinaci se dosáhlo ke zlepšení výsledků v rámci přibližně 10 % 

oproti vytvořené předpovědi. 
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8 ZÁVĚR  

Cílem bylo sestavení předpovědního modelu, který pracuje v měsíčním kroku. Model je 

založen na principu zonálního modelu a random walkingu s driftem. Pro samotné 

ověření modelu bylo vybráno zájmové území Podhradí nad Dyjí. Model byl 

nakalibrován na datech z období od roku 1935 do roku 2005. Pro potřeby vyhodnocení 

byla stanovena vybraná kritéria (E, RMSE). Dále byly výsledky srovnány s variantou, 

kdy by byla použita pouze průměrná hodnota Qa (dlouhodobý průměrný průtok). 

Předpovědní model poskytoval výrazně lepší výsledky pro vybraná kritéria, ale v druhé 

části validačního období nedokázal zareagovat na období sucha. Z výše uvedeného 

důvodu byl zaveden post processing (úprava výstupních hodnot). Post processing je 

založený na neuronových sítí a zkoušely se různé typy architektur. Nejlepší výsledky 

byly obecně poskytovány architekturami, které byly nazvány PHI0, PHI 1, PHI 2. 

Pro tyto architektury byly vždy využívány vstupy například chyba z předchozích kroků 

prvního členu, průměrná hodnota z předchozích x reálných členů, rozdíl mezi měřenou 

hodnotou a předchozí měřenou hodnotou, poslední měřený průtok a další x předchozí 

člen řady. Jako výstupem byl vždy opravený člen předpovědi (průtok). Konkrétní 

nastavení a schémata těchto modelů, jsou uvedena v kapitole 7.7.2 Validace. Dále bylo 

přistoupeny k vyhodnocení kvality post processingu, kdy výsledné hodnoty pro vybraná 

kritéria dosáhla horších výsledků, než předpověď a samý průměr ve validačním období.  

Z důvodu slabých výsledků bylo přistoupeno k využití myšlenky K-fold cross 

validation, kdy po její aplikaci došlo ke zlepšení výsledků pro daná kritéria. Díky této 

metodě vznikly n-lokální výsledky. Uvedené výsledky byly získány s využitím NS, 

které byly trénovány na roztřízených tréninkových datech. Rozdělení tréninkových dat 

probíhalo na základě posledního měřeného průtoku, kdy se tréninková data seřadila od 

nejmenšího po nejvyšší a dále jsou data rozřezána do tří tréninkových skupin. Následně 

byly natrénovány 3 neuronové sítě a to každá k přiřazené skupině.  Nejdříve bylo 

přikročeno k vyhodnocení lokálních výsledků poskytnutých na základě metody uvedené 

výše. Výsledky však nedosáhly kvality výsledků předpovědního modelu, ale byly lepší 

než v případě výsledků samého průměru. Následně bylo zkoušeno kombinování. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo pro kombinaci, kdy se zkombinovali lokální 

výsledky získané NS, které byly trénovány na středních a nízkých hodnotách průtoku.  
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Tyto výsledky dosáhly lepších hodnot kritérii než předpovědní model. Zlepšení se 

pohybovalo v rozmezí 9-10 procent, pro kritérium E a podobně pro kritérium RMSE.  

Závěrem bylo konstatováno, že model není schopen podchytit extrémy, a i chyba 

modelu je velmi špatně použitelná. Proto výsledky postproccesingu nejsou schopny 

zlepšit výsledky do požadované míry. Důvodem, proč se výsledky nezlepšily je výrazný 

vliv nahodilé chyby a naopak malý vliv systematické chyby.  
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